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Vakcinētiem ceļotājiem Covid-19 

pārslimojušiem 

ceļotājiem 

Nevakcinētiem 

ceļotājiem 
Bērniem Dokumenti 

Ceļojot uz Argentīnu: 

• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid-19 

sertifikāts PDF dokumenta formātā (izdrukāts), 

kas apliecina pabeigtu pilnu vakcināciju kursu 

(15 dienas pēc 2. vakcinācijas devas 

saņemšanas, arī Janssen vakcīnas gadījumā 

nepieciešamas 2 potes!) 

• Nepieciešams uzrādīt negatīva Covid-19 PCR 

testa rezultātu (izmaksas 35-40 EUR, apmaksā 

klients), kas veikts ne agrāk jeb vairāk kā 72 h 

pirms Franfurte-Buenosairesa reisa izlidošana 

laika. Testam jābūt angļu valodā, izdrukātā 

(papīra) formātā ar QR kodu.  

• šobrīd Omikron paveida dēļ ir prasība veikt 

PCR testu Argentīnā starp 3. un 5. Dienu 

(vēlāk šī prasība var tik atcelta - izmaksas 

precizēsies vēlāk, tās apmaksā klients) 

• P.S. Svarīgi, izņēmums! Ja ceļotājs iepriekš 

pārslimojis Covid-19 un saņēmis tikai vienu 

Moderna, Janssen, Astra vai Pfizer vakcīnas 

devu, tad Argentīnā viņš tiek uzskatīts ka 

NAV izgājis pilnu vakcinācijas kursu un 

NEVAR piedalīties ceļojumā – jābūt divām 

devām (arī Janssen 2 potēm)! 

• Ceļojumā nevar doties, ja pēdējo 14 dienu 

laikā ir būts kādā no Āfrikas valstīm! 

• Pārslimojušajie

m NAV 

iespējams 

piedāvāt šo 

ceļojumu stingro 

ierobežojumu 

dēļ. 

 

• Nevakcinētajiem 

NAV iespējams 

piedāvāt šo 

ceļojumu stingro 

ierobežojumu 

dēļ. 

 

• Bērni līdz 11 gadu vecumam 

(ieskaitot) var ceļot bez 

vakcīnas. Bērniem līdz 5 

gadiem ieskaitot nav 

nepieciešdams Covid-19 tests 

• LR pilsoņa pase, kas derīga 6 

mēnešus pēc ceļojuma beigām  

• 48 h pirms izlidošanas uz 

Argentīnu, ir jāaizpilda veselības 

veidlapa elektroniskā formātā. 

Tad tiks izveidots QR kods, kas 

būs jāuzrāda lidostā (aizpilda 

IMPRO, bet ceļotājam ir 

pienākums informēt IMPRO, ja ir 

kādi Covid simptomi vai tiek 

saņemts pozitīvs Covid tests). 

• Ceļotājiem ielidojot Argentīnā 

jālejupielādē telefonā Veselības 

ministrijas applikācija VAI 

jānēsā visu dokumentu (testu, 

vakcinācijas sertifikātu) kopijas 

līdzi: 

https://www.argentina.gob.ar/apli

caciones/coronavirus  

• ES digitālo sertifikātu Latvijas 

rezidenti var iegūt:  

https://covid19sertifikats.lv/ 

 

Atgriežoties Latvijā 

• Latvijā izsniegts Eiropas digitālais Covid-19 

sertifikāts PDF dokumenta formātā, kas 

apliecina pabeigtu vakcināciju (15 dienas pēc 

pēdējās vakcinācijas devas saņemšanas) 

 

•  •  • Bērniem līdz 11 gadu 

vecumam (ieskaitot) nav 

nepieciešams uzrādīt Covid 
testa rezultātu  

 

• Bērniem no 12 gadu vecuma 

ir jāuzrāda negatīva Covid 

PCR testa rezultāts, kas 

veikts ne agrāk kā 72 h pirms 

ieceļošanas Latvijā 

• 48 stundas pirms ierašanās 

Latvijā ir jāaizpilda 

Covidpass  https://covidpass.lv/

lv/ formu 
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